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Sammendrag 

Alm (Ulmus glabra) er en sterkt truet art i Norge, hovedsakelig på grunn av almesyke og beiting av 

hjortedyr. Almetrær kan bli veldig gamle og kan inneha spesielle leveområder for mange andre arter, 

også spesialiserte rødlistearter, som ikke finner egnede leveområder andre steder enn på gammel 

alm. Styva trær blir ofte eldre enn naturlig utvikla trær, og hvert individ bidrar derfor lenger med å 

opprettholde leveområdene til de spesialiserte artene. Ved opphør av styving blir tidligere styva trær 

mer sårbare for skader og havari, og det kan etter ei tid bli behov for å skjøtte disse trærne for å 

forlenge levetida. 

Midtnorsk Naturundersøkelse AS gjennomførte i 2022 en tiltaksrettet kartlegging av alm, med 

hovedfokus på styva alm, på tre lokaliteter i Aure kommune. Av totalt 738 registrerte almer ble 104 

trær registrert som tidligere styva almetrær. Det ble også gjennomført tellinger og målinger av 

almeplanter i vegetasjonsruter for å estimere populasjonsstørrelser, lengdefordeling og omfanget av 

beiteskader innen kjerneområdene for alm. 

Rapporten gir skjøtselsråd for det enkelte styva almetre. Ut fra funn av omfattende beiteskader på 

alm anbefales det å vurdere avbøtende tiltak for å sikre rekruttering og overlevelse av almeplanter. 

Det anbefales også at virkninger av beitetrykk fra hjortevilt på alm overvåkes over tid for å avdekke 

langtidseffekter på populasjonsstrukturen til alm, herunder om beitetrykket over tid kan medføre 

redusert tilgang på store, grove almer for de artene som avhenger av slike miljøer.  
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Forord 

For å bedre kunnskapsgrunnlaget gjennomførte Midtnorsk Naturundersøkelse AS i 2022 

feltundersøkelser for å kartlegge tidligere styvingstrær i Aure kommune. Undersøkelsene bidrar til at 

riktige tiltak kan iverksettes for å ivareta eller bedre tilstanden til tidligere styvingtrær og 

høstingsskog i Aure. 

Midtnorsk Naturundersøkelse AS takker Statsforvalteren i Møre og Romsdal for støtten til prosjektet. 

Vi takker også Jonas Paulsen ved Universitet i Oslo for faglige innspill. 

En stor takk går også til Kari Anne Solberg for verdifull hjelp med å sette opp en egnet applikasjon til 

oppdraget, samt korrektur. 

 

Aunhaugen, desember 2022 
 
Jørulf Vullum  
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Innledning 

Alm 

Alm (Ulmus glabra) står oppført i kategorien sterkt truet (EN) i den norske rødlista for arter (Figur 1) 

(Solstad m. fl. 2021). Beiting/gnaging fra hjortedyr og sykdom (almesjuke) er blant de viktigste 

årsakene til at alma nå er i tilbakegang. 

 

Figur 1. Naturlig utvikla alm i Todalen 

Gamle almetrær kan fungere som unike og viktige leveområder og habitater som et stort antall 

rødlistearter av lav, sopp, moser og insekter er helt avhengige av for på sikt å kunne overleve (Jordal 

2011). Eksempelvis er den almeavhengige og rødlistede soppen safransnyltepute (Chlorostroma 

vestlandicum) (EN) registrert i Todalsdalen sørøst i Aure (Artsdatabanken 2022). 

Almetrær kan også være viktige funksjonsområder for flere flaggermus- og fuglearter i den norske 

faunaen (Jordal 2011). Almetrær kan bli opptil 500 år gammel, men likevel sjelden over 300, og 

styvatrær blir vanligvis noe eldre enn naturlig utvokst alm.  
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Styving 

Styving, lauving, eller piling er ulike begreper for høsting av løv til dyrefôr (Austad & Hauge 1999). 

Tidligere var dette en viktig del av husdyrholdet for bøndene på gårdene rundt omkring i Sør-Norge. 

Unge trær ble toppkappet. Etter hvert vokste det ut nye greiner og skudd like nedenfor kappstedet 

(Figur 2). 5–7 år senere kunne disse greinene høstes. Løvet ble tørket og brukt til vinterfôr for 

husdyra. Ved jevnlig høsting kunne løvverket fra samme almetre benyttes i generasjoner. Alm, selje 

(Salix caprea) og bjørk (Betula pubescens) var de mest benyttede treslaga til løvsanking i Møre og 

Romsdal, alt etter hvilket treslag som var mest tilgjengelig i området. 

 

Figur 2. Styvede almer i Eikesdalen, Møre og Romsdal. 

20–30 år etter avsluttet styving har trærne gjerne utviklet store, tunge greiner og trekroner (Austad 

& Hauge 1999). Rotsystemet på et tidligere styva tre utvikler seg ikke tilsvarende, og medfører at 

slike trær har lettere for å havarere enn naturlig utviklede trær, for eksempel på grunn av vind eller 

dårlig rotfeste i bratt og/eller løs grunn.  

Nordén m.fl. (2018) antyder at styvingstrær, selv om de blir noe eldre, ikke nødvendigvis bidrar til et 

økt artsmangfold i forhold til en naturlig utviklet skog, men at tettheten av iboende arter på gamle 

styvingstrær gjerne blir noe større enn på naturlig utviklet alm.  
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Restaurering av styva alm 

Det er mulig å restaurere tidligere styvingstrær, men en del av dem vil ikke tåle full restaurering godt 

(Claesson u.å.). I tvilstilfeller bør man heller gjennomføre en avlastningsbeskjæring. Dette innebærer 

at man kapper de ytterste 1–4 meter av løvverket for å redusere vindfanget og for å lette på vekta til 

trekrona. Slik beskjæring vil bidra til å begrense belastinga på rota slik at de beskårne trærne oppnår 

en høyere alder, og slik bidrar lenger med å ivareta viktige leveområder for de rødlisteartene som er 

avhengige av spesielle livsmiljøer som kan finnes på gamle trær. 

Trusler 

Beiting/gnaging fra hjortedyr kan være en trussel for lokale almebestander (Figur 3) (Michaelsen 

2018). Allerede i forvaltningsplan for datidens Todalssetra Naturreservat fra 2005 (nå en del av 

Todalsdalen naturreservat), vises det til beiteskader fra hjort, og at slike skader er forventet å være 

større lenger ned i dalen (Møre og Romsdal fylke - Areal- og miljøvernavdelinga 2005). 

 

Figur 3. Beitet ung alm i Aure. Gjentakende beiting medfører at treet ikke får vokst seg stort 

Michaelsen (2018) peker også på fremmede arter, spesielt platanlønn (Acer pseudoplatanus), som en 

trussel mot alm og almeskog. I tillegg antydes det at naturlig gjengroing av stedegne arter og 

spredning av plantet gran også stedvis kan være en trussel.  
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Høstingsskog i Aure 

I Miljødirektoratets Naturbase finnes opplysninger om et stort antall naturtypeområder som har blitt 

kartlagt i Aure kommune (Miljødirektoratet 2022d). På sørsida av Aure finnes tre kartlagte naturtyper 

hvor det nevnes styving og styvingstrær (Figur 4) (Miljødirektoratet 2022a; Miljødirektoratet 2022b; 

Miljødirektoratet 2022c). Én av lokalitetene (Einesknubben – Brattsetsetra; naturbase ID 

BN00038593) ligger på Ertvågsøya, mens de to andre (Todalsnausta, øvre og Hardfjellet sør; 

naturbase ID BN00038577 og BN00062458) ligger i Todalen på fastlandet. Den tilgjengelige 

informasjonen sier imidlertid veldig lite om omfanget av denne tradisjonen. Samtlige av disse 

lokalitetene er registrert som «Rik edelløvskog» med utforming «Alm-lindeskog».  

 

 

Figur 4. Utsnitt av kart fra Naturbase, som viser naturtypeområder (grønne) i deler av Aure. 
Lokalitetene (fra venstre) Einesknubben - Brattsetsetra, Todalsnausta, øvre og Hardfjellet sør er 
markert med blått.  

 

For å kunne bidra til å opprettholde gammel almeskog og de viktige livsmiljøer og habitater disse 

framskaffer for andre arter, er det viktig å vite hvor de tidligere styvatrærne står, hvilken tilstand de 

befinner seg i og hvilke tiltak som bør iverksettes. Det er også viktig å finne ut om almeskogens 

ettervekst og rekruttering er tilstrekkelig til at almebestandene i disse områdene kan opprettholdes.  
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Metode 

Prosjektet var todelt. Første del bestod i å gjennomføre systematiske registreringer av alm i felt. På 

bakgrunn av de innhentede registreringene ble det i neste omgang gjennomført en estimering av 

individtall, størrelsesfordeling og grad av påvirkning av beite. 

Systematiske registreringer av alm 

Beskrivelser fra de kartlagte naturtypenes faktaark i Miljødirektoratets Naturbase ble gjennomgått 

(Miljødirektoratet 2022d). Områder i Aure kommune hvor styving og styva alm var nevnt ble deretter 

undersøkt i felt med utgangspunkt i tilgjengelige opplysninger. 

All observert alm i de undersøkte områdene ble systematisk registrert I felt med bruk av ArcGIS-

applikasjonen Field Maps. Naturlig utviklet alm ble, med noen unntak, kun koordinatfestet. I denne 

delen av prosjektet ble det ikke lett aktivt i undervegetasjonen etter yngre og små trær. Alm med 

tydelige tegn etter tidligere tiders styvingsaktivitet ble registrert som «tidligere styva alm», mens de 

som ble registrert som «mulig tidligere styva alm» hadde en struktur som lett kan forveksles eller 

minne om tidligere styva trær. Ved funn av tidligere styva alm og mulig tidligere styva alm ble treet 

koordinatfestet ved hjelp av mobilenes GPS i applikasjonen Field Maps, fotografert, og stammens 

omkrets målt i brysthøyde (130 cm over bakken). Treets tilstand ble også vurdert, samt eventuelle 

aktuelle tiltak som ventes å kunne bidra til å opprettholde eller bedre tilstanden med utgangspunkt i 

at de skal bidra til å forlenge treets livsløp. 

Registrert styva alm og mulig styva alm i de undersøkte områdene ble vurdert og kategorisert ut fra 

følgende kriterier: 

o God tilstand: Treet virker livskraftig og ventes å tåle dagens beitetrykk. Treet antas i stor 

grad å kunne opprettholde dagens tilstand uten at tiltak gjennomføres. Tiltak som anbefales 

for trær i denne kategorien vurderes først og fremst å skulle kunne bidra til å forlenge treets 

livsløp. 

o Middels tilstand: Treet virker å være noe redusert på grunn av naturlig aldring, naturskader, 

beiting og/eller andre eksterne påvirkninger. Anbefalte tiltak vurderes å skulle kunne bidra til 

å bedre treets tilstand eller forlenge dets livsløp. 

o Dårlig tilstand: Treet er tydelig redusert og vil sannsynligvis fortsette den negative 

utviklingen hvis tiltak ikke iverksettes. Anbefalte tiltak vurderes å kunne bidra til å stanse 

eller begrense den negative utviklingen.  
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Estimering av individantall, størrelsesfordeling og grad av påvirkning av beite 

Kjerneområder for alm ble beregnet ut fra GPS-koordinatene til feltregistreringene. Kjerneområde 

ble definert som den minste figuren som inneholdt alle registreringer av alm og ble regnet ut ved 

hjelp av verktøyet Minimum Boundig Geometry (MBG) i ArcGIS Pro versjon 3.0.3, med geometri type 

Convex Hull. For Hardfjellet, sør ble kjerneområdet av ressurshensyn regnet ut fra lokalisering av 

styva alm. For Todalsnausta, øvre og Einesknubben-Brattset ble kjerneområdene beregnet ut fra alle 

registrerte almetrær. 

For å undersøke individantall, tetthet, størrelsesfordeling og omfanget av beiteskader på alm innen 

kjerneområdene, ble det gjennomført tellinger og registreringer av karakteristika ved almeplanter 

innen tilfeldig utvalgte rektangler. Rektanglene ble definert ved at det ble generert 30 tilfeldige 

punkter innen kjerneområdene i ArcGIS Pro og ved hvert punkt ble det generert en tilfeldig 

himmelretning. Disse punktene ble derpå oppsøkt i felt i tilfeldig, forutbestemt rekkefølge. Med 

utgangspunkt i de tilfeldige punktene ble det lagt ut 10 meter målebånd i forutbestemte 

himmelretninger. Området som lå innen 1 meter til hver side av målbåndet ble systematisk 

undersøkt for almeplanter. Hvert rektangel var altså 10x2 meter og blir referert til som 

«vegetasjonsrute» i resten av rapporten. Innen hver vegetasjonsrute ble alle almeplanter over 30 cm 

lengdemålt og kategorisert kvalitativt ut fra grad av beiteskade fra 0–4:  

• 0= ingen synlig beiteskade.  

• 1= beiteskade. Ikke hemmende for veksten. 

• 2= beiteskade. Hemmende for veksten. 

• 3= hardt beitet. Redusert sannsynlighet for overlevelse. 

• 4= hardt beitet. Død. 

 

Med bakgrunn i resultatene ble det utregnet estimater for individantall, rekruttering (individer med 

lengde fra 30 cm til 100 cm), samt kvantifisering av omfanget av beiteskader på almeplanter innen 

kjerneområdene. 
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Resultat 

Oppsummering av systematiske registreringer av alm 

Totalt ble det i de undersøkte områdene registrert 738 almetrær (Tabell 1). Av disse ble 104 

registrert som tidligere styva alm, og 79 som mulig tidligere styva alm. 

Tabell 1. All registrert alm i de undersøkte områdene. Tall i parentes viser antallet registrerte tidligere 
styva trær i de ulike områdene og kategoriene. 

Lokalitet Sum God tilstand Middels tilstand Dårlig tilstand 

Hardfjellet sør 699 
(98) 

565  
(71) 

119  
(23) 

15  
(4) 

Todalsnausta, øvre 17 
(5) 

12 
(3) 

4 
(2) 

1 

Einesknubben -Brattsetsetra 22 
(1) 

22 
(1) 

0 0 

Totalt 738 
(104) 

599 
(75) 

123 
(25) 

16 
(4) 

 
 
 
For å opprettholde eller bedre tilstanden til mange av de registrerte trærne er flere tiltak anbefalt, 

ofte i kombinasjon med hverandre. De viktigste tiltakene for de tidligere styva almene er imidlertid 

følgende: 

 
Tabell 2. De viktigste tiltakene for å ivareta styva alm i Aure. 

Anbefalt tiltak Antall almetrær 

Åpne opp skogen rundt 51 

Avlastningsbeskjæring 35 

Restaureringsbeskjæring 22 

Ingen anbefalte tiltak 29 

 
Tabell 2 er ikke utfyllende. I de utførte tiltaksvurderingene finner man også at noen av trærne kan 

vurderes å gjerdes inn på grunn av beiteskader, og noen kan egne seg godt til gjenopptaking av den 

tidligere styvingstradisjonen. Oversikt over tiltaksvurderinger for hvert enkelt av trærne finnes i 

Vedlegget. 
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Hardfjellet sør 

Systematiske registreringer 

Et område på 2,4 km2 ble systematisk gjennomsøkt for styva alm. Hele lokaliteten ble undersøkt, med 

unntak av noen få av de bratteste partiene helt øverst hvor det ikke var farbart (Figur 5).  

 

 

Figur 5. All registrert alm i naturtypen Hardfjellet, sør. Blått omriss markerer det undersøkte området. 

Det ble registrert mye alm i området. Også en del yngre trær, hvor de fleste bærer preg av å ha blitt 

beitet på. Det er tydelig at dette området tidligere har vært en viktig del av fôrhøstinga. Det ble 

registrert 98 tidligere styvingsalmer og 79 mulig tidligere styvingsalmer (Tabell 3). De aller fleste av 

disse befinner seg i de tilgjengelige områdene i nedre deler av lia. Det ble i tillegg registrert ett 

havarert tidligere styvingstre og et titalls døde naturlig utvikla almetrær i lokaliteten. 
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Tabell 3. Tilstand på registrert alm, Hardfjellet sør 

Type Sum God tilstand Middels tilstand Dårlig tilstand 

Tidligere styva alm 98 71 23 4 

Mulig tidligere styva alm 79 68 9 2 

Naturlig utvikla alm 522 426 87 9 

Totalt 699 565 119 15 

 

Estimering av individantall, størrelsesfordeling og grad av påvirkning av beite 

Ut fra registreringene av styva alm ble det det definert tre kjerneområder for styva alm på totalt 58,1 

dekar (Figur 6). Av de 30 tilfeldige punktene innen kjerneområdene ble punkt 1 til 20 oppsøkt  

(Figur 7).  

 

Figur 6. Tidligere styva almetrær, samt de tre kjerneområdene for styva alm ved Hardfjellet, sør, på 
henholdsvis 1 512 m², 20 374 m² og 36 198 m². 
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Figur 7. Fordeling av tilfeldige punkter innen kjerneområdene. Ved punkt 1 til 20 ble det etablert 
rektangler på 20 m² hvor det ble utført registreringer av almepanter. 

 

I de 20 vegetasjonsrutene ble det til sammen funnet 27 almeplanter. Disse fordelte seg som vist på 

Figur 8. De fleste vegetasjonsrutene hadde få planter, men én lokalitet hadde et forholdsvis høyt 

antall planter. Gjennomsnittlig antall almeplanter per vegetasjonsrute var 1,35 planter og median 

antall planter per vegetasjonsrute var kun 1 plante. 

Dersom en legger til grunn at antall planter per vegetasjonsrute er poisson-fordelt med 

forventningsverdi 1,35 og 95% konfidensintervall fra 0,84 til 1,856, kan antall planter i 

kjerneområdene til alm estimeres til 3920,7 almeplanter med et 95 % konfidensintervall fra 2441,8 til 

5399,6  almeplanter. 
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Figur 8. Fordeling av antall almeplanter på vegetasjonsrutene og lengdefordeling. 

Gjennomsnittslengde på plantene var 157,3 cm og median lengde var kun 40 cm.  89 % (24 av 27 

planter) var mindre enn 1 meter lange, se Figur 8. 

Av plantene hadde 15 % ingen eller lite beiteskader (grad av beiteskade 0 og 1) (Figur 9).  85 % av 

plantene hadde skader som reduserte vekst, sannsynlighet for overlevelse eller hadde medført død 

(grad av beiteskade 2, 3 og 4). De fleste plantene (63 %) hadde grad av beiteskade 3 – hardt beitet – 

redusert overlevelse. Av plantene som hadde lengde mindre enn 1 meter, hadde 96 % av disse grad 

av beiteskade 2 til 4. Da det var få planter >100cm lengde ble det ikke sammenlignet grad av 

beiteskader på små og store planter.  

Ut fra nivå av beiteskader funnet i vegetasjonsrutene  og estimert antall antall almeplanter innen 

kjerneområder, forventes det at kun 588,11 individer (95% konfidensintervall – 366,27 til 809,94 

individer) i kjerneområdet for styva alm er uten eller har lite beiteskader.  
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Figur 9. Histogrammet viser antall almeplanter i de ulike beiteskadekategoriene. Sektordiagrammet 
viser prosentvis fordeling av planter ut fra grad av beiteskade. 
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Todalsnausta, øvre 

Systematiske registreringer 

Et område på 0,29 km2 ble systematisk gjennomsøkt for styva alm. Hele naturtypelokaliteten ble 

undersøkt (Figur 10).  

 

Figur 10. Registrert alm i naturtypen Todalsnausta, øvre. Blått omriss markerer det undersøkte 
området. 

Noen voksne naturlig utvikla almer ble registrert spredt i lokaliteten. I ei lita klynge øverst i det 

undersøkte området står det noen ungtrær som har begrenset med beiteskader, trolig på grunn av 

vanskelig tilgjengelig plassering. Det ble registrert fem tidligere styva almetrær (Tabell 4). Det ble 

også registrert ei havarert tidligere styva alm i lokaliteten. 
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Tabell 4. Tilstand på registrert alm, Todalsnausta, øvre 

Type Sum God tilstand Middels tilstand Dårlig tilstand 

Tidligere styva alm 5 3 2 0 

Naturlig utvikla alm 12 9 2 1 

Totalt 17 12 4 1 

 

Estimering av individantall, størrelsesfordeling og grad av påvirkning av beite 

Da det ble registrert få styva almer i dette området ble det definert et kjerneområde for all alm innen 

naturtypelokaliten. Størrelsen på kjerneområdet var totalt 13,10 dekar (Figur 11). Samtlige 30 

tilfeldige punkter innen kjerneområdet ble oppsøkt (Figur 12). 

 

Figur 11. Kartlagte almetrær, samt kjerneområdet for alm ved Todalsnausta, øvre. 
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Figur 12. Fordeling av tilfeldige punkter innen kjerneområdet. Ved hvert punkt ble det etablert 
rektangler på 20 m² hvor det ble utført registreringer av almepanter. 

 

I de 30 vegetasjonsrutene ble det til sammen funnet kun fem almeplanter. Disse fordelte seg som 

vist i Figur 13. Gjennomsnittlig antall almeplanter per vegetasjonsrute var 0,17 planter og median 

antall planter per vegetasjonsrute var 0 planter. 

Dersom en legger til grunn at antall planter per vegetasjonsrute er poisson-fordelt med 

forventningsverdi 0,17 og 95 % konfidensintervall fra 0,02 til 0,31, kan antall planter i 

kjerneområdene for alm estimeres til 109,2 almeplanter med et 95 % konfidensintervall fra 13,5 til 

204,9  almeplanter. 
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Figur 13. Fordeling av antall almeplanter på vegetasjonsruter og lengdefordeling av almeplanter. 

 

Gjennomsnittslengde på plantene var 329,4 cm og median lengde var kun 310 cm. 40 % (2 av 5 

planter) var mindre enn 1 meter lange, se Figur 8. Resten var lengre enn 310 cm. 

Av plantene hadde 20 % (1 av 5) ingen beiteskader (grad av beiteskade 0) (Figur 14). Resten av 

plantene hadde skader som reduserte sannsynligheten for overlevelse (grad av beiteskade 3). 

Datagrunnlaget var for lite til å vurdere beiteskader i ulike størrelsesgrupper. 

Ut fra nivå av beiteskader funnet i vegetasjonsrutene og estimert antall almeplanter innen 

kjerneområdet, forventes det at kun 43,68 individer  (95 % konfidensintervall – 5,39 til 81,96 

individer) i kjerneområdet for styva alm er uten eller har lite beiteskader.  
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Figur 14. Histogrammet viser antall almeplanter i de ulike beiteskadekategoriene (0–4). 
Sektordiagrammet viser prosentvis fordeling av planter ut fra grad av beiteskade. 
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Einesknubben – Brattsetsetra 

Systematiske registreringer 

I faktaarket for denne relativt store lokaliteten står følgende (Mijljødirektoratet 2022a): 

«Det kan knapt seiast at det finnes synlege spor etter menneskelege aktivitetar på lokaliteten. Det 

einaste måtte då vera ei gammal alm heilt i vest som ser ut som den har vore styva i eldre tid». 

På bakgrunn av dette ble kartlegging av styva alm konsentrert til de vestlige deler av denne 

registrerte naturtypelokaliteten, ovenfor gården Brattset (Figur 15). 

 

Figur 15. All registrert alm i området Einesknubben-Brattsetsetra. Blått omriss markerer det 
undersøkte området. 

Det ble registrert noe naturlig utvikla alm her, men få unge planter og nyskudd ble observert. En del 

beiteskader ble imidlertid observert på disse, særlig i øvre deler av de undersøkte områdene. 
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Feltundersøkelsene resulterte i funn av ett tidligere styva almetre og 21 naturlig utvikla almer  

(Tabell 5). 

Tabell 5. Tilstand på registrert alm, Einesknubben-Brattsetsetra 

Type Sum God tilstand Middels tilstand Dårlig tilstand 

Tidligere styva alm 1 1 0 0 

Naturlig utvikla alm 21 21 0 0 

Totalt 22 22 0 0 

 

Estimering av individantall, størrelsesfordeling og grad av påvirkning av beite 

Da det ble registrert kun én styva alm i dette området ble det definert et kjerneområde for all alm 

innen naturtypelokaliten. Størrelsen på kjerneområdet var totalt 18,55 dekar (Figur 16). Av de 30 

tilfeldige punktene innen kjerneområdene ble punkt 1 til 15 oppsøkt (Figur 17). 

 

Figur 16. Kartlagte almetrær, samt kjerneområdet for alm ved Brattset. 
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Figur 17. Fordeling av tilfeldige punkter innen kjerneområdet. Ved hvert punkt ble det etablert 
rektangler på 20 m² hvor det ble utført registreringer av almepanter. 

 

I de 15 vegetasjonsrutene ble det til sammen funnet kun 3 almeplanter. Disse fordelte seg som vist i 

Figur 18. Gjennomsnittlig antall almeplanter per vegetasjonsrute var 0,2 planter og median antall 

planter per vegetasjonsrute var 0 planter. Ved Brattset ble det lagt ut få vegetasjonsruter og det ble 

funnet få individer. Ut fra dette gjøres det ikke forsøk på å estimere antall planter innen 

kjerneområdet da usikkerheten i estimatet vil bli stor. 
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Figur 18. Fordeling av antall almeplanter på vegetasjonsruter. 

Gjennomsnittslengde på plantene var 288 cm. De hadde lengde henholdsvis 65 cm, 100 cm og 700 

cm. Av disse hadde én plante beiteskade grad 2, og to planter hadde beiteskade grad 3. 

Datagrunnlaget var for begrenset til å kunne vurdere beiteskader i ulike størrelsesgrupper og 

estimere hvor stor del av populasjonen som forventes å ikke påvirkes av beite. 
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Diskusjon 

Hardfjellet sør – mulig tidligere styva alm 

Den eneste lokaliteten hvor det ble gjort registreringer av mulig styva alm var Hardfjellet sør. Dette 

er også den lokaliteten med klart størst forekomst av alm (Tabell 1). 79 av totalt 699 almer ble 

registrert som mulig tidligere styva alm. Disse trærne har alle en utforming som gjør det vanskelig å 

fastslå om treet er naturlig påvirket av vind, snølast, steinsprang eller andre skader, eller om det er 

påvirket av tidligere styving. Det er lenge siden styvinga i Todalen opphørte, og naturen har hatt god 

tid til å «skjule» både naturlige og menneskelig utførte beskjæringer/skader.  

I Figur 5 ser man at de styva almene ligger mer eller mindre i klynger i de nedre deler av lokaliteten 

hvor tilgjengeligheten for høsting var grei. De naturlige utvikla almene ligger i stor grad i de bratteste 

og mest utilgjengelige partiene i øvre deler av lokaliteten hvor terrenget stedvis bærer preg av 

påvirkninger fra både snø- og steinras. Registreringene av mulig styva alm er i stor grad lokalisert i en 

overgangssone mellom naturlig utvikla, til dels naturskadde almer og de registrerte tidligere 

styvingstrærne. En kan anta at mange av registreringene av mulig styva alm i realiteten er naturlig 

utvikla alm, men man kan heller ikke se bort fra at noen av dem er tidligere styvingstrær. 

Tiltaksvurderinger – Hardfjellet sør 

Hardfjellet sør er en lokalitet med mye alm, alt fra unge trær som har utfordringer med beiting til 

store, grove og hule almetrær. Det store antallet tidligere styva alm på denne lokaliteten viser at 

høstingsaktiviteten her en gang var stor. Det finnes flere grove og hule tidligere styvingstrær i 

Hardfjellet sør, men det finnes også en del naturlig utvikla slike, særlig i de øvre, litt vanskelig 

tilgjengelige områdene. 

Tellingene av almeplanter i vegetasjonsrutene understøtter inntrykket fra de systematiske 

registreringene av alm at arten er vanlig og utbredt i naturtypelokaliteten Hardfjellet sør. 

Størrelsesfordelingen av almeplanter inne i vegetasjonsrutene viser at det ble funnet mange 

individer under 100 cm, samt noen få voksne almetrær over 800 cm. Resultatene viser at hele 96 % 

av plantene med lengde under 100 cm var vesentlig beiteskadet (beitegrad 2-4), noe en kan forvente 

at gir virkninger for rekruttering av nye almetrær. Gitt det høye observerte beitetrykket, kan det 

tenkes at mangelen på planter mellom 100 og 800 cm kan være et resultat av vedvarende høyt 

beitepress på unge almeplanter. Det må imidlertid bemerkes at det kun ble funnet 27 almeplanter 

innenfor vegetasjonsrutene ved Hardfjellet sør og vurdering av beiteskader og størrelsesfordeling er 
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basert på et begrenset antall registreringer. Imidlertid peker resultatene forholdsvis tydelig mot at 

det er utfordringer med hardt beite av almeplanter i dette området, og det anbefales å vurdere 

avbøtende tiltak for å sikre videre rekruttering og overlevelse hos ung alm. Slike tiltak kan omfatte 

reduksjon i bestandene av hjortevilt og/eller inngjerding av ung alm. Det anbefales samtidig at 

virkningene av beitetrykk fra hjortevilt på alm overvåkes videre over tid for å avdekke ev. 

langtidseffekter på populasjonsstrukturen til alm, herunder om beitetrykket over tid kan medføre 

redusert tilgang på store, grove almer for de artene som avhenger av slike miljøer. 

Stort beitetrykket påvirker trolig rekruttering og overlevelse hos yngre alm på denne lokaliteten. 

Dette kan over tid gi virkning på "tilførsel" av grove almetrær. Det er derfor viktig å ta vare på de 

gamle og tidligere styva individene slik at de kan bære med seg artsmangfoldet og på det viset 

fungere som "kilde" for spredning av arter til de andre almetrærne som får mulighet til å vokse seg 

store. Det anbefales derfor at tiltak gjennomføres i henhold til registeringer i Vedlegg.  

Det er registrert ett funn fra 2012 av safransnyltepute på denne lokaliteten (Artsdatabanken 2022).  

Denne sopparten lever kun på en annen rødlistet soppart, som igjen hovedsakelig lever på grov død 

alm (Brandrud 2021). Det anbefales å undersøke om safransnyltepute finnes flere steder innenfor 

lokaliteten. Det ble under arbeidet her registrert et titalls døde almetrær, og noen av disse kan være 

potensielle levesteder for sopparten. 

 

Tiltaksvurderinger – Todalsnausta, øvre  

Kun 17 almetrær ble registrert ved denne lokaliteten og 5 av disse har tidligere vært styva (Tabell 1). 

De resterende 12 står spredt innen lokaliteten. Hovedtyngden av de unge trærne befinner seg i en 

liten klynge med fem almetrær i en utilgjengelig fjellskrent øverst i undersøkelsesområdet. De aller 

fleste observerte unge skudd var tydelig beitet, tilsynelatende gjentakende ganger, og beitetrykket i 

lokaliteten virket svært høyt.  

Ved Todalsnausta, øvre ble det kun funnet 5 almeplanter innenfor de 30 vegetasjonsrutene som ble 

undersøkt, noe som gjøre det utfordrende å gjøre representative slutninger for resten av 

kjerneområdet med hensyn på størrelsesfordeling, rekruttering og påvirkning av beiteskader. 

Imidlertid hadde 4 av 5 almeplanter beitegrad 3 dvs. redusert sannsynlighet for overlevelse (Figur 14) 

og resultatene peker i samme retning som observasjonene av alvorlig beiteskade under den 

systematiske kartleggingen av alm. I motsetning til resultatene fra Hardfjellet sør, ble det funnet 
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individer mellom 100 cm og 800 cm. Det anbefales at populasjonsstruktur, rekruttering og 

beiteskader undersøkes nærmere for å få et bedre bilde av dette.  

Det store beitetrykket påvirker trolig rekruttering og overlevelse hos yngre alm. Dette kan gi virkning 

på "tilførsel" av grove almetrær over tid. Det er derfor viktig å ta vare på de gamle, tidligere styva 

individene slik at de kan bære med seg artsmangfoldet og på det viset fungere som "kilde" for 

spredning av arter til de andre almetrærne som får mulighet til å vokse seg store. Det anbefales 

derfor at tiltak gjennomføres i henhold til registeringer i Vedlegg.  

Ett registrert funn av safransnyltepute i Hardfjellet sør tilsier at også lokaliteten Todalsnausta, øvre 

kan ha et potensiale som leveområde for arten. Det ble her registrert ett grovt havarert tidligere 

styvingstre, som kan være et egnet leveområde for den sjeldne sopparten. Det anbefales derfor å 

undersøke om det finnes forekomster av safransnyltepute på denne lokaliteten. 

 

Tiltaksvurderinger Einesknubben-Brattsetsetra 

I den systematiske kartlegginga ble det her registrert ett tidligere styvingstre og 21 naturlig utvikla 

almetrær spredt innenfor de undersøkte områdene. Tilgangen på stor, gammel og grov alm er veldig 

begrenset. Under den systematiske kartlegginga var det ventet å finne størst andel store trær, 

ettersom småvokste almeplanter ikke er like iøynefallende og enkle og lokalisere som de storvokste 

trærne. Dette gjelder særlig for de aller minste plantene. Med dette som bakgrunn er likevel 

hovedinntrykket at ung alm finnes kun i et veldig begrenset omfang i dette området.  

Det ble observert og registrert bare et fåtalls unge almer, samtlige av disse var tydelig påvirket av 

beiting. De fleste andre almetrærne hadde også sportegn etter nye eller eldre beiteskader. For å 

opprettholde rekrutteringen i den lokale almebestanden anbefales det å lokalisere og beskytte unge 

almer mot beiting, f.eks. ved inngjerding. 

Det ble kun funnet 3 almeplanter i vegetasjonsrutene som ble undersøkt og datagrunnlaget gir ikke 

rom for å gjøre representative slutninger for resten av kjerneområdet med hensyn på 

størrelsesfordeling, rekruttering og påvirkning av beiteskader. Det anbefales at populasjonsstruktur, 

rekruttering og beiteskader undersøkes nærmere for å få et bedre bilde av dette. 

De naturlig utvikla almene i området trenger trolig noe mer tid på å vokse seg grove og etablere flere 

nisjer og leveområder for arter som er avhengige av hulrom, råte og andre elementer som gjerne 
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forekommer i gammel og grov alm. Det er ikke undersøkt hvorvidt det tidligere styvingstreet er et 

leveområde for slike spesialiserte organismer. Det anbefales at slike undersøkelser gjennomføres. 

Det registrerte styvingstreet står i fare for å velte av sin egen skeivbelastning. Ved å ivareta dette 

treet lengst mulig kan man lykkes med å opprettholde en kontinuitet i livsmiljøer og deres tilknyttede 

organismer mens ny grov, almeskog utvikles. Det anbefales derfor å iverksette livsløpforlengede 

tiltak i henhold til anbefalinger i Vedlegg. 

Oppsummering og anbefalinger 

Selv om enkelte styvingstrær i de undersøkte områdene står ganske åpent til, er hovedinntrykket at 

skogen rundt de registrerte styvingstrærne jevnt over er høyreist. Lang tid uten skjøtsel av 

høstingssskog og omkringliggende vegetasjon er trolig en viktig årsak til dette. Et av de viktigste 

skjøtselstiltakene i denne rapporten består i å åpne opp nærliggende skog for å slippe til lys  

(Tabell 2). Dette er særlig viktig ved en ev. gjennomføring av restaureringsbeskjæring eller 

avlastningsbeskjæring, der trekronene på restaurerte styvingstrær vil bli lavere enn skogen rundt. Et 

annet viktig skjøtselstiltak som foreslås i denne rapporten er avlastningsbeskjæring. Dette er et 

generelt tiltak for å hindre at tidligere styvingstrær som har vokst seg store og skeive havarerer av sin 

egen vekt. Restaureringsbeskjæring er trolig mest aktuelt i et langsiktig perspektiv der man kan 

forvente at de gjennomførte tiltakene følges opp med jevnlige intervall.  

 

Resultatene i denne rapporten peker mot at høyt beitetrykk skaper utfordringer med rekruttering og 

overlevelse av ung alm og yngre almetrær, og at dette er spesielt tydelig ved Hardfjellet sør. Ut fra 

dette anbefales derfor å vurdere avbøtende tiltak som f.eks. reduksjon av hjorteviltbestander 

og/eller inngjerding av ung alm. For alle områder anbefales det at virkningene av beitetrykk fra 

hjortevilt på alm overvåkes videre over tid for å avdekke ev. langtidseffekter på 

populasjonsstrukturen til alm, herunder om beitetrykket over tid kan medføre redusert tilgang på 

store, grove almer for de artene som avhenger av slike miljøer.  

 

 

  



                                              Kartlegging av styva alm -Aure kommune 2022                                                                                                     
 
 

 

29 

Litteratur 

Artsdatabanken. (2022). Artskart. Tilgjengelig fra: 

https://artskart.artsdatabanken.no/app/#map/185577,7025000/13/background/greyMap/filter/%7B

%22TaxonIds%22%3A%5B104234%5D%2C%22IncludeSubTaxonIds%22%3Atrue%2C%22Found%22%

3A%5B2%5D%2C%22NotRecovered%22%3A%5B2%5D%2C%22Style%22%3A1%7D (Lest 20. 

desember 2022) 

Austad, I. & Hauge, L. (1999). Høstingsskog. I: Norderhaug, A., Austad, I., Kvamme, M. & Hauge, L. 

(red.). Skjøtselsboka for kulturlandskap og gamle, norske kulturmarker. s. 67-74. Landbruksforlaget. 

Brandrud TE, Bendiksen E, Blaalid R, Hofton TH, Jordal JB, Nordén J, Nordén B og Wollan AK 

(24.11.2021). Sopper: Vurdering av Chlorostroma vestlandicum for Norge. Rødlista for arter 2021. 

Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/22692 

Claesson, I. (u.å.). Hamla dina träd. Så här gör du. Tilgjengelig fra: 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c7ec59/1526068322898/hamla-

dina-trad.pdf (lest 10. november 2022).  

Jordal, J. B. (2011). Styvingstrær og høstingsskog i Møre og Romsdal. Utbredelse, artsmangfold, 

påvirkning og forvaltning. Fylkesmannen i Møre og Romsdal, miljøvernavdelinga, rapport 2011:06 

55s. 

Michaelsen, T.C. (2018). Ask og alm i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane: Kartfesting og 

registrering av helsetilstand hos enkeltindivider. Rapport 2/2018. Ålesund: Michaelsen Biometrika AS. 

Miljødirektoratet. (2022a). Naturbase faktaark. Naturtyper. Einesknubben – Brattsetsetra. 

Tilgjengelig fra: https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00038593 (lest 10. mai 2022) 

Miljødirektoratet. (2022b). Naturbase faktaark. Naturtyper. Hardfjellet sør. Tilgjengelig fra: 

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00062458 (lest 10. mai 2022) 

Miljødirektoratet. (2022c). Naturbase faktaark. Naturtyper. Todalsnausta, øvre. Tilgjengelig fra: 

https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00038577 (lest 10. mai 2022) 

Miljødirektoratet. (2022d). Naturbase kart. Tilgjengelig fra: 

https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase (lest 10. mai 2022). 

https://artskart.artsdatabanken.no/app/#map/185577,7025000/13/background/greyMap/filter/%7B%22TaxonIds%22%3A%5B104234%5D%2C%22IncludeSubTaxonIds%22%3Atrue%2C%22Found%22%3A%5B2%5D%2C%22NotRecovered%22%3A%5B2%5D%2C%22Style%22%3A1%7D
https://artskart.artsdatabanken.no/app/#map/185577,7025000/13/background/greyMap/filter/%7B%22TaxonIds%22%3A%5B104234%5D%2C%22IncludeSubTaxonIds%22%3Atrue%2C%22Found%22%3A%5B2%5D%2C%22NotRecovered%22%3A%5B2%5D%2C%22Style%22%3A1%7D
https://artskart.artsdatabanken.no/app/#map/185577,7025000/13/background/greyMap/filter/%7B%22TaxonIds%22%3A%5B104234%5D%2C%22IncludeSubTaxonIds%22%3Atrue%2C%22Found%22%3A%5B2%5D%2C%22NotRecovered%22%3A%5B2%5D%2C%22Style%22%3A1%7D
https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/22692
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c7ec59/1526068322898/hamla-dina-trad.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c7ec59/1526068322898/hamla-dina-trad.pdf
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00038593
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00062458
https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00038577
https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase


                                              Kartlegging av styva alm -Aure kommune 2022                                                                                                     
 
 

 

30 

Møre og Romsdal fylke - Areal- og miljøvernavdelinga. (2005). Forvaltningsplan for Todalssetra 

naturreservat i Aure kommune i Møre og Romsdal. Tilgjengelig fra: 

https://felles.naturbase.no/api/dokument/hent/8310.PDF (lest 24.11.2022). 

Nordén, B., Jordal, J. B. & Evju, M. (2018). Can large unmanaged trees replace ancient pollarded trees 

as habitats for lichenized fungi, non-lichenized fungi and bryophytes? Biodiversity and Conservation, 

27 (5): 1095-1114. doi: 10.1007/s10531-017-1482-x. 

Solstad, H., Elven, R., Arnesen, G., Eidesen, P. B., Gaarder, G., Hegre, H., Høitomt, T., Mjelde, M. & 

Pedersen, O. (24.11.2021). Karplanter: Vurdering av alm Ulmus glabra for Norge. Rødlista for arter 

2021. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/23262 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://felles.naturbase.no/api/dokument/hent/8310.PDF
https://www.artsdatabanken.no/lister/rodlisteforarter/2021/23262


Vedlegg. Anbefalte skjøtselstiltak for styva alm 

Lokalitetsnavn Type Tilstand Omkrets 

(cm) 

Aktuelle skjøtselstiltak Kommentar lengdegrad breddegrad 

        

Einesknubben- 

Brattset 

Tidligere styvet God 140 Avlastningsbeskjæring All greintyngde ligger på ei 

side. Hvis treet beskjæres, bør 

skogen rundt også åpnes opp 

litt 

8,536748 63,17315 

        

Todalsnausta, 

øvre 

Tidligere styvet God 138 Restaureringsbeskjæring Restaureringsbeskjæring 

anbefales pga. at treet vokser 

utover og står i fare for å velte 

av egen vekt og snølast. 

Fjerning av en hassel på 

øversida vil kunne gi mer lys og 

opprett vokster 

8,673005 63,19827 

Todalsnausta, 

øvre 

Tidligere styvet God 238 Treet bør få stå i fred Treet har seget kraftig utover. 

Bark flekket av enkelte steder. 

Avfalt gren avdekker hulrom.  

8,672582 63,19797 

Todalsnausta, 

øvre  

Tidligere styvet God 256 Åpne opp nærliggende skog Ei nærvoksende rogn kan med 

fordel fjernes  

8,672547 63,19807 
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II 

Todalsnausta, 

øvre  

Tidligere styvet Middels 288 Ingen tiltak anbefales Treet har velta etter at 

styvinga opphørte 

8,672635 63,19804 

Todalsnausta, 

øvre 

Tidligere styvet Middels 203 Avlastningsbeskjæring Hul. har seget mot sten. Bør 

fjerne gren for å redusere 

belastning på rotsystem. Egner 

seg for styving. Åpne 

vegetasjon rundt treet. 

8,674262 63,19833 

        

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 195 Treet bør få stå i fred  8,745033 63,21902 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 206 Treet bør få stå i fred  8,744742 63,21918 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 185 Treet bør få stå i fred  8,745277 63,21882 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 165 Treet bør få stå i fred  8,745657 63,21837 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 270 Treet bør få stå i fred  8,745348 63,21759 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 265 Treet bør få stå i fred Beiteskadet, bør gjerdes inn? 8,743817 63,2169 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 178 Treet bør få stå i fred  8,74277 63,21711 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 260 Treet bør få stå i fred Noe beiteskadet, bør gjerdes 

inn? 

8,742282 63,21729 
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III 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 224 Avlastningsbeskjæring Avlastningsbeskjæring kan 

vurderes for å "balansere" 

treet 

8,741833 63,21711 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 194 Ingen tiltak anbefales  8,74177 63,21707 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 184 Treet bør få stå i fred Noe beiteskadet, bør gjerdes 

inn? 

8,741605 63,21677 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 184 Treet bør få stå i fred Avlastningsbeskjæring kan 

vurderes for å "balansere" 

treet 

8,741415 63,21687 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 210 Treet bør få stå i fred  8,741488 63,21713 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 166 Treet bør få stå i fred  8,741488 63,21711 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 168 Treet bør få stå i fred  8,742162 63,21742 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 220 Treet bør få stå i fred  8,743017 63,21774 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 150 Treet bør få stå i fred  8,742567 63,21784 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 260 Avlastningsbeskjæring Noe utseget. Kan fjerne noen 

få grener for noe bedre 

stabilitet.  

8,726058 63,21353 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 285 Åpne opp nærliggende skog Halve treet har knekt, også den 

greina som er frisk 

8,737695 63,21536 
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IV 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 150 Ingen tiltak anbefales Stammeskudd beitet. Enkelte 

brutte grener. Egner seg for 

noe styving pga. tykkelse på 

grener 

8,725675 63,21381 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 105 Ingen tiltak anbefales 2 stammer, omkrets 105 og 95. 

Ingen åpenbare skader. Egner 

seg svært godt til styving ut fra 

høyde og dimensjon på grener. 

8,725498 63,21393 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 180 Ingen tiltak anbefales Forholdsvis balansert tre. 

Mulig å gjennomføre styving 

dersom ønskelig  

8,725317 63,21377 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 140 Åpne opp nærliggende skog Den tidligere styva stammen 

har knekt, nye stammer har 

kommet opp fra rota 

8,743312 63,21763 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 145 Avlastningsbeskjæring Kan også åpne opp skogen 

rundt treet  

8,744942 63,21776 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 245 Åpne opp nærliggende skog  8,745057 63,21779 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 170 Åpne opp nærliggende skog  8,74512 63,21781 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 190 Åpne opp nærliggende skog Avlastningsbeskjæring  8,744177 63,21763 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 175 Åpne opp nærliggende skog Lett avlastningsbeskjæring  8,744137 63,21802 
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V 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 125 Åpne opp nærliggende skog  8,744228 63,2182 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 165 Ingen tiltak anbefales  8,744285 63,21819 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 145 Avlastningsbeskjæring  8,744378 63,21834 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 195 Åpne opp nærliggende skog Avlastningsbeskjæring  8,744392 63,21839 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 150 Avlastningsbeskjæring  8,74512 63,21948 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 170 Åpne opp nærliggende skog Egner seg for restaurering  8,745355 63,21914 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 330 Åpne opp nærliggende skog Avlastningsbeskjæring  8,736198 63,21519 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 290 Åpne opp nærliggende skog Avlastningsbeskjæring  8,736705 63,21544 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 485 Åpne opp nærliggende skog Avlastningsbeskjæring  8,737197 63,2156 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 145 Åpne opp nærliggende skog Avlastningsbeskjæring. 

Tidligere styvet del har knekt 

av 

8,737865 63,21562 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 215 Ingen tiltak anbefales  8,73811 63,21547 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 190 Åpne opp nærliggende skog  8,73817 63,21572 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 285 Åpne opp nærliggende skog Avlastningsbeskjæring  8,733663 63,21423 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 380 Åpne opp nærliggende skog Avlastningsbeskjæring  8,733058 63,21418 
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VI 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 110 Åpne opp nærliggende skog Avlastningsbeskjæring  8,73305 63,21433 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 210 Avlastningsbeskjæring  8,733082 63,21436 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 245 Åpne opp nærliggende skog Avlastningsbeskjæring  8,733848 63,21454 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 165 Restaureringsbeskjæring  8,733993 63,21463 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 105 Restaureringsbeskjæring  8,733983 63,2146 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 160 Restaureringsbeskjæring  8,734088 63,21453 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 130 Restaureringsbeskjæring En annen styv har falt over 

denne 

8,73408 63,21451 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 225 Restaureringsbeskjæring  8,734185 63,2146 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 140 Åpne opp nærliggende skog Lett avlastningsbeskjæring  8,734195 63,21449 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 225 Åpne opp nærliggende skog Restaureringsbeskjæring 8,734012 63,21444 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 130 Åpne opp nærliggende skog Restaureringsbeskjæring? 8,733662 63,21437 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 280 Åpne opp nærliggende skog Velegnet for restaurering  8,734143 63,21445 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 150 Restaureringsbeskjæring  8,733588 63,21467 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 235 Åpne opp nærliggende skog Avlastningsbeskjæring  8,733565 63,21475 
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VII 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 175 Avlastningsbeskjæring Ev. restaureringsbeskjæring 

høyt oppe  

8,732943 63,21484 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 210 Åpne opp nærliggende skog Avlastningsbeskjæring  8,733155 63,2148 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 190 Åpne opp nærliggende skog Avlastningsbeskjæring  8,733245 63,2148 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 155 Åpne opp nærliggende skog Avlastningsbeskjæring/lett 

restaureringsbeskjæring  

8,733047 63,21471 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 175 Åpne opp nærliggende skog Avlastningsbeskjæring  8,733298 63,21458 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 95 Åpne opp nærliggende skog  8,733272 63,21445 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 280 Åpne opp nærliggende skog Avlastningsbeskjæring  8,733113 63,21464 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 145 Åpne opp nærliggende skog Restaureringsbeskjæring  8,733087 63,21464 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 155 Ingen tiltak anbefales  8,732828 63,21449 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 160 Åpne opp nærliggende skog Restaureringsbeskjæring  8,732562 63,21448 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 175 Åpne opp nærliggende skog Restaureringsbeskjæring  8,732675 63,21433 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 255 Åpne opp nærliggende skog  8,732483 63,21426 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 135 Åpne opp nærliggende skog Deler av treet har knekt, 

avlastningsbeskjæring  

8,732788 63,21426 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 145 Avlastningsbeskjæring  8,732817 63,21431 
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VIII 

Hardfjellet sør Tidligere styvet God 350 Åpne opp nærliggende skog Restaureringsbeskjæring  8,732918 63,21403 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Middels 175 Treet bør få stå i fred Tostammet tre, den minste 

stammen har store 

beiteskader 

8,744992 63,21902 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Middels 228 Treet bør få stå i fred  8,745108 63,2185 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Middels 327 Avlastningsbeskjæring Beiteskadet, bør gjerdes inn. 

Halve treet holder på å knekke 

av sin egen vekt 

8,743035 63,21704 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Middels 262 Restaureringsbeskjæring Noe beiteskadet, bør gjerdes 

inn? Egner seg for restaurering  

8,742997 63,21704 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Middels 238 Ingen tiltak anbefales Beiteskadet, bør gjerdes inn. 

Andre grein: O=170 

8,741442 63,21692 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Middels 285 Avlastningsbeskjæring Det virker som at rota holder 

på å løsne i ura pga. treets 

ensidige vekt 

8,74168 63,21727 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Middels 112 Avlastningsbeskjæring Stamme skadet ved basis. Bør 

på sikt avlaste tyngden til 

stammeskudd for å unngå velt. 

Stammeskudd beitet 

8,725747 63,21394 
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IX 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Middels 122 Ingen tiltak anbefales Lite lauvverk. Lite bark ved 

basis 

8,724993 63,21351 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Middels 75 Åpne opp nærliggende skog Holder på å løsne I rota? 

Få/ingen gode muligheter for 

avlastningsbeskjæring  

8,745147 63,21784 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Middels 140 Åpne opp nærliggende skog Kan godt få en lett 

avlastningsbeskjæring  

8,745342 63,21793 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Middels 80 Åpne opp nærliggende skog Egner seg for å gjenoppta 

styving 

8,745038 63,21795 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Middels 75 Åpne opp nærliggende skog Egner seg for å gjenoppta 

styving  

8,74496 63,21795 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Middels 140 Åpne opp nærliggende skog Egner seg for restaurering  8,74565 63,2193 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Middels 250 Åpne opp nærliggende skog Lett avlastningsbeskjæring. 

Halve treet har falt, men lever 

videre  

8,736023 63,21507 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Middels 165 Åpne opp nærliggende skog Avlastningsbeskjæring. halve 

treet har falt 

8,735698 63,21495 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Middels 205 Åpne opp nærliggende skog  8,73808 63,21566 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Middels 135 Åpne opp nærliggende skog Egner seg for å gjenoppta 

styving  

8,741147 63,21698 
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X 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Middels 125 Restaureringsbeskjæring  8,734277 63,21465 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Middels 170 Avlastningsbeskjæring Delvis restaurering  8,73417 63,21449 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Middels 315 Åpne opp nærliggende skog  8,734888 63,21465 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Middels 155 Åpne opp nærliggende skog  8,734757 63,2149 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Middels 165 Åpne opp nærliggende skog Restaureringsbeskjæring  8,733613 63,21473 

Hardfjellet sør  Tidligere styvet Middels 95 Restaureringsbeskjæring  8,733613 63,21473 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Dårlig 218 Avlastningsbeskjæring Treet har seget kraftig ut, 

stammen er i ferd med å 

knekke. Tiltak haster, men 

krever kapp av kraftige grener. 

Usikkert om denne kan reddes 

8,72566 63,21388 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Dårlig 21 Ingen tiltak anbefales Den ene lille levende greina 

vokser horisontalt og er 

beiteskadet  

8,74523 63,21789 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Dårlig  Åpne opp nærliggende skog Nær ved havarert  8,73765 63,21572 

Hardfjellet sør Tidligere styvet Dårlig 120 Avlastningsbeskjæring Treet har knekt og hviler oppi 

en annen styv 

8,734162 63,21449 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 198 Treet bør få stå i fred  8,744795 63,21936 
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XI 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 153 Treet bør få stå i fred  8,744662 63,21881 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 203 Treet bør få stå i fred  8,744715 63,21873 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 185 Treet bør få stå i fred  8,745015 63,21858 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 123 Ingen tiltak anbefales  8,742687 63,21737 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 140 Treet bør få stå i fred  8,742605 63,21725 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 135 Åpne opp nærliggende skog  8,742857 63,21755 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 174 Avlastningsbeskjæring Beiteskadet, bør gjerdes inn. 

Holder på å løsne i rota 

8,7433 63,21756 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 220 Treet bør få stå i fred  8,741933 63,21795 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 163 Avlastningsbeskjæring Treet har ikke seget, men har 

noen tunge grener ned mot 

dalen som med fordel kan 

reduseres.  

8,72639 63,21354 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 128 Treet bør få stå i fred Noen korte grener, kan ha 

vært styvet 

8,727037 63,21356 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 89 Ingen tiltak anbefales  8,727132 63,21355 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 208 Åpne opp nærliggende skog Mangler toppskuddet. Kan 

styves. 

8,725915 63,21381 
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XII 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 95 Avlastningsbeskjæring Legger seg noe utover. Kan 

med fordel beskjæres for å 

avlaste på sikt. Egner seg for 

styving. 

8,721767 63,21324 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 145 Ingen tiltak anbefales Åpne opp rundt treet. Egner 

seg for videre styving. 

8,721313 63,21363 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 90 Ingen tiltak anbefales 2 stammer, ingen gamle 

greiner 

8,72327 63,21395 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 120 Ingen tiltak anbefales  8,723363 63,21438 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 174 Ingen tiltak anbefales Kan ha vært lett styvet 8,723777 63,21428 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 132 Avlastningsbeskjæring Kan med fordel beskjæres noe 

for å begrense videre sig 

8,72463 63,21456 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 177 Ingen tiltak anbefales  8,725237 63,21449 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 105 Avlastningsbeskjæring Flere stammer. Treet har seget 

ut, kan med fordel avlastes 

med beskjæring 

8,725465 63,21421 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 205 Ingen tiltak anbefales  8,726313 63,21447 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 210 Ingen tiltak anbefales  8,725732 63,21438 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 170 Treet bør få stå i fred  8,743397 63,21763 
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XIII 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 122 Ingen tiltak anbefales  8,743718 63,21762 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 125 Åpne opp nærliggende skog  8,742917 63,21788 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 125 Ingen tiltak anbefales  8,742905 63,2178 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 125 Ingen tiltak anbefales  8,74307 63,21775 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 145 Åpne opp nærliggende skog  8,742683 63,21855 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 155 Åpne opp nærliggende skog  8,74227 63,21743 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 276 Ingen tiltak anbefales  8,729925 63,21504 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 276 Ingen tiltak anbefales  8,729783 63,21511 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 128 Avlastningsbeskjæring 3 stammer, den ene stammen 

kan beskjæres for å begrense 

sig. 

8,72988 63,21512 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 190 Treet bør få stå i fred 2 stammer.  8,730657 63,21534 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 190 Treet bør få stå i fred 2 stammer. 8,730932 63,21519 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 215 Avlastningsbeskjæring 3 stammer. Avlastings 

beskjæring på en stamme for å 

hindre videre sig 

8,73005 63,21483 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 210 Ingen tiltak anbefales  8,729632 63,21475 
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XIV 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 205 Avlastningsbeskjæring Begrenser ytterlige sig 8,728767 63,21484 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 100 Åpne opp nærliggende skog Egner seg for å gjenoppta 

styving  

8,744313 63,21826 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 200 Ingen tiltak anbefales  8,7432 63,2183 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 145 Åpne opp nærliggende skog Avlastningsbeskjæring. 8,743575 63,21878 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 165 Åpne opp nærliggende skog Avlastningsbeskjæring  8,743728 63,21869 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 165 Ingen tiltak anbefales  8,745297 63,21935 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 170 Ingen tiltak anbefales  8,745242 63,21928 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 160 Åpne opp nærliggende skog Egner seg for å gjenoppta 

styving  

8,744903 63,2198 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 135 Avlastningsbeskjæring Sterkt hellende  8,737975 63,21563 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 145 Åpne opp nærliggende skog Avlastningsbeskjæring  8,738562 63,21601 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 150 Åpne opp nærliggende skog  8,738935 63,2164 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 175 Åpne opp nærliggende skog Avlastningsbeskjæring  8,739082 63,21645 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 175 Ingen tiltak anbefales  8,740712 63,21695 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 250 Åpne opp nærliggende skog  8,736212 63,21565 
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XV 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 155 Åpne opp nærliggende skog Ev. restaureringsbeskjæring 

må skje høyt 

8,73324 63,21493 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 140 Ingen tiltak anbefales  8,733372 63,21502 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 125 Åpne opp nærliggende skog Avlastningsbeskjæring  8,733498 63,2152 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 135 Avlastningsbeskjæring  8,73403 63,21524 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 150 Avlastningsbeskjæring  8,734298 63,21515 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 280 Ingen tiltak anbefales  8,734355 63,21528 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 170 Ingen tiltak anbefales  8,732587 63,215 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God  Ingen tiltak anbefales  8,732187 63,21491 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 190 Ingen tiltak anbefales  8,73251 63,21506 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 265 Avlastningsbeskjæring  8,732405 63,21483 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 200 Ingen tiltak anbefales  8,732615 63,2149 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 175 Åpne opp nærliggende skog  8,732295 63,21448 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 180 Åpne opp nærliggende skog Restaureringsbeskjæring 8,733038 63,21468 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 155 Åpne opp nærliggende skog  8,732967 63,21473 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 180 Åpne opp nærliggende skog  8,733057 63,21494 
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XVI 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 140 Åpne opp nærliggende skog  8,73297 63,21495 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet God 170 Åpne opp nærliggende skog  8,732917 63,21476 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet Middels 146 Treet bør få stå i fred Treet har tidligere løsna i rota 

og velta, men kommet seg 

igjen  

8,742783 63,21748 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet Middels 160 Annet Kan kanskje etableres som 

styvingstre 

8,7431 63,21774 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet Middels 149 Ingen tiltak anbefales Skader i nedre deler av 

stammen. Egner seg for styving 

pga. nye greiner. Toppen 

knekt. Ingen større grener. 

8,723808 63,21317 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet Middels 132 Åpne opp nærliggende skog  8,743528 63,21756 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet Middels 160 Ingen tiltak anbefales  8,742723 63,21824 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet Middels 220 Ingen tiltak anbefales Stammen ser ut til å splittes 

ved basis 

8,73114 63,21544 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet Middels 165 Åpne opp nærliggende skog  8,73335 63,21488 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet Middels 115 Åpne opp nærliggende skog Holder på å velte 8,73258 63,21437 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet Middels 165 Åpne opp nærliggende skog Avlastningsbeskjæring, treet 

heller veldig  

8,732588 63,21438 
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XVII 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet Dårlig 178 Avlastningsbeskjæring Litt utseget. Stort toppskudd 

kan bli tungt for stammen å 

bære da denne har sprukket i 

lengderetning og har stort sår 

8,72631 63,21359 

Hardfjellet sør Mulig tidligere styvet Dårlig  Åpne opp nærliggende skog Treet har knekt, men lever 8,73271 63,21434 
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